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Maandelijkse nieuwsbrief van de Postzegelvereniging ‘Postfris ‘68’ Vleuten – De Meern. 
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen. 

Website: www.pf68.nl 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

 
Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Marco Dijkhuizen doorgeven? 

U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief. 
 

 
Bijeenkomsten: 
Met uitzondering van juli en augustus, op de 3e dinsdag van de maand (tenzij anders aangegeven) in  
‘De Schalm’, Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur. 

Contributie 2020 incl. Nieuwsbrief per mail: € 18,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,00 per jaar;  
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 43,65 per jaar. 

Contributie 2020 incl. Nieuwsbrief per post: € 28,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,00 per jaar; 
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 53,65 per jaar.  

Contributie gaarne overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris ’68, Vleuten of contant 
betalen op de verenigingsavond. 

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie. 
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum verenigingsavonden 2020 (onder voorbehoud) 

15 december veiling + (Kerst)verloting (onder voorbehoud) 

Data verenigingsavonden 2021 (onder voorbehoud) 

19 januari veiling 
16 februari  veiling + verloting 
16 maart* algemene vergadering + veiling 

Postzegelbeurs 2021: Zaterdag 27 maart 2021  van 9.00 tot 12.00 uur. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Van de voorzitter 

Beste leden, 

Helaas is de situatie in de wereld niet verbeterd, sterker nog, de cijfers geven aan dat steeds meer mensen 
positief testen en het ene na het andere land kondigt strengere maatregelen af in een poging om het 
coronavirus onder de knie te krijgen. 

Vorige maand schreef ik al dat we onze plannen voor oktober even in de ijskast hebben gezet en na het 
beluisteren van de toespraken van premier Rutte en minister de Jonge tijdens het persmoment van dinsdag  
27 oktober zal de deur van de ijskast ook in november én, zoals het zich nu laat aanzien, misschien zelfs in 
december dicht moeten blijven zitten. 

Dit betekent dat in ieder geval dat 

DE VERENIGINGSAVOND VAN DINSDAG 17 NOVEMBER EN DE BEURS VAN ZATERDAGMORGEN  
28 NOVEMBER NIET DOOR KUNNEN GAAN. 

Een besluit over het wel of niet doorgaan van de verenigingsavond van december nemen we op een later 
tijdstip want we bekijken de situatie van dag tot dag. 

Het is wel erg jammer dat we op dit moment niet in verenigingsverband bij elkaar kunnen komen om weer eens 
gezellig met elkaar bij te praten, maar gelukkig zijn we creatief genoeg om onze hobby op een aangepaste 
manier te blijven uitvoeren. We gaan door met datgene wat we al opgezet hebben zoals de schriftelijke veiling, 
het uitwisselen van de kratten met stuiverboeken, de rondzending en de ladderprijsvraag en dat deze aanpak 
gewaardeerd wordt door de leden blijkt wel uit de positieve mailtjes die we in onze mailboxen ontvangen. 

Misschien heeft u zelf nog aanvullende ideeën, geef ze aan ons door!! Wellicht kunnen we er mee aan de slag. 

Blijf gezond allemaal. 

Janny Vierbergen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

http://www.pf68.nl/
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Veiling 
Onze veilingmeester had afgelopen schriftelijke veiling, na samenspraak met de penningmeester, als verrassing 
zo’n 10 kavels aangemerkt waarvan de koper de inzetprijs niet hoefde te betalen. Bent u een van deze kopers 
dan van harte gefeliciteerd met uw prijs. 
Een leuk initiatief en misschien in de toekomst nog een keer voor herhaling vatbaar. 

Voor november staat er weer een schriftelijke veiling voor u klaar, en natuurlijk kan de veilingmeester nog 
steeds goede veilingkavels gebruiken. Ook leuke dozen met van alles en nog wat blijven welkom. 
Heeft u veilingkavels neem dan even contact op met Alle. 

Stuiverboeken 
Niet bij elkaar kunnen komen betekent niet dat onze hobby stilligt. 
Er zijn momenteel 6 kratten met stuiverboeken in omloop en de deelnemers zijn enthousiast, want ze hebben 
een week de tijd om in alle rust aan de keukentafel zo’n krat met boeken door te spitten. Wilt u ook thuis rustig 
kunnen snuffelen in de stuiverboeken neem dan even contact op met Gert. Geen vervoer hoeft geen 
belemmering te zijn. Gert maar ook andere bestuursleden zijn bereid om de helpende hand te bieden. 
Nu we noodgedwongen wat meer thuis zitten, is het maken van stuiverboeken misschien een idee. Voor het 
volgende seizoen 2021/2022 druppelen de stuiverboeken weer binnen en hebben we inmiddels al diverse 
kratten kunnen vullen. Wilt u ook uw stuiverboeken inleveren of heeft u hieromtrent nog vragen neem dan even 
contact op met Gert of David. 

Rondzending 
De rondzending draait op volle toeren. De afgelopen tijd mochten we vier nieuwe deelnemers begroeten en 
inmiddels hebben we ook een sectie Nieuwegein/IJsselstein op kunnen starten. 
In de dozen treft u, naast heel veel nieuwe boekjes, ook boekjes aan die vorig seizoen door alle 
coronaperikelen niet bij alle deelnemers langs zijn geweest.  
Bent u nog geen deelnemer maar wilt u toch een rondzending ontvangen? Neem dan even contact op met 
Janny. 
Ook voor de rondzending geldt dat nieuwe boekjes altijd welkom zijn. Geen boekjes, plakkertjes of 
Hawidstroken in huis? Neem even contact op met Stampie onze leverancier van postzegelbenodigdheden.  

Heeft u een rondzending ontvangen, laat deze dan 1½ dag staan om te desinfecteren. De termijn van 3 dagen 
‘in bezit’ verlengen we daarom naar 4 dagen. Eerder doorgeven mag natuurlijk altijd en het spreekt vanzelf dat 
u bij het doorgeven een veilige afstand van elkaar houdt en alleen doorgeeft als u geen coronaverschijnselen 
heeft. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Ladderprijsvraag nr. 3 - november 2020 

Er zullen telkens 10 vragen gesteld worden, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten 
kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe 
hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs. 

De situatie in de wereld is helaas niet verbetert. Omdat de meeste landen nog steeds code geel, oranje of rood 
hebben en (vakantie) reizen afgeraden worden, blijven we ook deze maand nog maar even in ons eigen land en 
gaan we maar niet de grens over. 

Vraag 1 (2 punten): De dagen worden korter. De feestdagen komen er aan. Ondanks corona komt de Sint 
toch naar ons land. 
Kunt u een Nederlands zegel vinden met het thema Sint Nicolaas? 

Vraag 2 (2 punten): We werken nog veel vanuit huis, maar niet iedereen kan thuiswerken. De bouwvakkers 
bijvoorbeeld werken gewoon door. 
Noem een Nederlands zegel met een bouwvakkershelm. 

Vraag 3 (3 punten): Politiecontrole op de naleving van de maatregelen is er wel. Droomde u als kind ook om 
later politieagent te worden? 
Op welk Nederlands zegel staat een kind met een politiepet op? 

Vraag 4 (3 punten): Toch even er op uit en naar het strand? 
Op welke Nederlandse zegel kijkt men in de rondte naar het strand van Scheveningen? 

Vraag 5 (5 punten): Thuisgekomen van onze wandelingen vertellen we enthousiast dat we een Luscinia 
svecica gezien hebben. 
Op welke Nederlandse zegel staat hij afgebeeld? 

Vraag 6 (5 punten): De kinderen hebben nog volop energie. Ze doen nog allerlei spelletjes. 
Noem twee zegels waarop een kind op zijn hoofd staat.  

Vraag 7 (5 punten): Wij doen het rustiger aan en leggen even een kaartje. 
Op welke Nederlandse zegels staat een speelkaart afgebeeld? 
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Vraag 8 (5 punten): Daarna duiken we de boekenkast in. 
Noem twee Nederlandse zegels waarop een rij rechtopstaande boeken afgebeeld te 
zien is. 

Vraag 9 (10 punten): Voor het slapen gaan lezen we de kinderen nog een sprookje voor. 
Op welke Nederlandse zegel ziet u 4 hele broden en welk sprookje wordt hiermee 
bedoeld? 

Vraag 10 (10 punten): Tot slot maken we plannen voor de volgende dag. 
Wie schreef de woorden ‘sla uw oog eens op de raderwerken der meulens en wat dies 
meer is…’ en op welke zegel staat dit? 

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 27 november in ons bezit te zijn. 
Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Oplossing ladderprijsvraag nr. 2 - oktober 2020 

Vraag 1 (2 punten) Zegels gewijd aan het circus zijn o.a. 1105, 2099, 2100, 2868-2877, 2981, 2985 en 
2987. 
Het velletje 125 jaar Carré 2979-2988 bevat diverse zegels met circus gerelateerde 
afbeeldingen en Carré is als circus begonnen. 

Vraag 2 (2 punten): Op zegel 1634 staat Joris Ivens met een professionele filmcamera afgebeeld. 

Vraag 3  (3 punten): Op zegel 1630 vind je in het weiland een vliegende koe met Nederlandse producten, 
een Nederlandse vlag en afbeeldingen van Europese landen. 

Vraag 4  (3 punten): We vroegen een bosje penselen. Op zegel 350 staat Vincent van Gogh afgebeeld met 
een bosje penselen. 

Vraag 5 (5punten): Een Grote Vos is een vlinder. Deze staat afgebeeld op zegel 1554. 

Vraag 6 (5 punten): De zuidwester staat op zegel 260. 

Vraag 7 (5 Punten): Een draaiorgel vinden we op zegel 1226, 3173 en 3174. 

Vraag 8 (5 punten): De olietanks zijn te vinden op zegel 267 èn op zegel 1179 (hier is zegel 267 nogmaals 
afgebeeld). 

Vraag 9 (10 punten): Diverse inzenders gingen hier de mist in. Er werden zegels met een afbeelding van een 
esculaap (een enkele slang die zich om een staf draait) gevraagd. De esculaap staat op 
zegel 258, 352 en 392. 
Op de luchtpostzegels 6, 7 en 8 staat geen esculaap, maar een caduceus het symbool 
van Hermes een met twee slangen omwonden staf. 

Vraag 10 (10 punten): Aldo van Eyck was architect en ontwierp het Burgerweeshuis in Amsterdam.  
  Op zegel 923 is dit Burgerweeshuis te vinden. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
De ladder 

Dhr. F. Rademaker - 50 + 50 = 100 punten 
Dhr. V. Timmerman - 49 + 50 = 99 punten 
Dhr. R. Mulder - 49 + 47 = 96 punten 
Dhr. T. v.d. Wurff - 50 + 45 = 95 punten 
Dhr. J. Tienhoven - 49 + 45 = 94 punten 
Dhr. A. Würing - 40 + 50 = 90 punten 
Dhr. R. Visser - 49 + 37 = 86 punten 
Mw. J. Wagevoort - 50 + 35 = 85 punten 
Dhr. M. Dijkhuizen - 34 + 40 = 74 punten 
Dhr. G. v.d. Vliet - 40 +   0 = 40 punten 
Dhr. J. Sangers -   0 + 32 = 32 punten 
Dhr. J. Kling - 15 +   0 = 15 punten 

De maandprijs gaat dit keer naar dhr. F. Rademaker. 

mailto:janny@vierbergen.nl
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Nieuwe albumsupplementen 

Eind november komen de supplementen voor de DAVO Nederland albums 2020 uit. Een leuk Sinterklaas of 
Kerst cadeautje? 
Supplementen voor andere landen en andere merken zullen volgen. 
U kunt nu al supplementen bestellen bij Stampie. U krijgt ze dan zodra ze uitkomen. 

Stampie        info@stampie.nl 
Ton van der Wurff       06-28125774 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
Nieuwe motiefverzameling 

Door het uitbreken van COVID-19, ook wel coronavirus genoemd, en de daarna door de overheid genomen 
maatregelen zijn veel filatelisten aan huis gebonden en zijn daardoor druk met hun hobby bezig. Na zeven 
maanden ophokplicht is de verzameling weer keurig op orde en daar zit je dan. 
Alle nare maatregelen en gevolgen ten spijt is er gelukkig ook iets positiefs te melden over COVID-19. 
Verschillende postadministraties geven namelijk COVID-19 postzegels uit en dat stelt ons in staat om een 
motiefverzameling COVID-19 te beginnen. Hieronder een paar voorbeelden van reeds verschenen uitgiften met 
afbeeldingen van corona, zorg, mondkapjes en wc papier hamsteren. 

 

  

Oman 22-6-2020    Zwitserland 6-4-2020 

  

Verenigde Naties 16-7-2020   Marokko 7-5-2020 

 

Centr Afr Rep 27-4-2020   Centr Afr Rep 27-4-2020 

mailto:info@stampie.nl
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Centr Afr Rep 27-4-2020   Centr Afr Rep 27-4-2020 

  

Sierra Leone 12-6-2020    Togo 11-8-2020 

  

Tsjechie 24-6-2020    Oostenrijk 30-10-2020 

Ton van der Wurff 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Veiling 

Zie voor de spelregels van de veiling de Nieuwsbrief van oktober. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Ledenadministratie 

Als nieuw lid hebben wij kunnen verwelkomen: 
Dhr. J. Berndsen, De Meern 
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Duitsland deel VIII 

In de vorige aflevering heb ik u beloofd wat stukken te laten zien van de Deutsche Dienstpost in Niederlande 
(DDPN) 
Om daar meer over te weten te komen is het vorig jaar uitgebrachte boekwerkje van Alex Dörrenbach zowel in het 
Duits als in het Nederlands. Een uitgave van de Stichting Nederlandse Maandblad voor Philatelie. Daarin de 
nodige literatuur en vanzelf ook afbeeldingen. Verkrijgbaar ad € 9,95 + verzendkosten via 
secretaris.filatelie@gmail.com 
Het boekwerkje is niet alleen een naslagwerk maar er zijn ook prijsnotities opgenomen. 
 

      
 Afstempeling Arnhem 4-5-1944                                 Afstempeling Den Haag 2-10-1941 

We pakken onze reis door de filatelistische geschiedenis van het Duitse Rijk op vanaf het punt waar we gebleven 
zijn. We zijn beland in 1942. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat het de moeite waard is zegels na te kijken 
op drukafwijkingen. De Michel Special heeft deze bij veel zegels opgenomen. Naast deze special catalogus 
bestaat er ook een speciaal op plaatfouten, een specialisme op zich. Deze is  
verkrijgbaar bij o.a. de online shop Michel. Prijs € 29,80. Zeker ook te bestellen  
bij Stampie onze eigen handelaar binnen Postfris ’68. Deze catalogus is een  
copy van de plaatfouten die ook in de Michel Speciaal zijn opgenomen. 
Niet alleen deze catalogus heb je nodig voor het Deutsche Reich. Ook voor de  
eerste uitgaven de z.g. borstschild zegels is er een aparte uitgave. Overigens  
voor dezelfde prijs. 
 

1942 Een land in oorlog maakt het nodige mee. Dat Duitsland de agressor is  
maakt het er niet eenvoudiger op. Wat is er nog meer voor nodig om zo’n beetje 
de hele wereld tegen je te krijgen.  
De propaganda, ook via de filatelie gaat onverdroten verder. Er verschijnen in dat 
jaar 14 zegels en nog twee Hitler zegels. Deze twee zegels zijn vervaardigd met 
een Stichtiefdruck. Deze term laat zich het best vertalen als rasterdiepdruk. Bij 
boekdruk is er geen raster te zien.  
 

Op 11 januari wordt er een zegel uitgegeven op de dag van de postzegel.  
Hierop zien we een verzamelaar aan het werk met een loupe. Op 10 maart is het 
de beurt aan de verheerlijking van “onze” helden die het hoofd toont van een dode soldaat. Het kan natuurlijk niet 
uitblijven om op 13 april de 53e verjaardag van de Fürher te vieren. Ook de paardenraces ontbreken niet. Deze is 
op 16 juni t.g.v. de grote Duitsland prijs van de driejarigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
In januari worden in Nederland zinken munten van 1, 2½, 5, 10 en 25 cent in omloop gebracht. In de volksmond 
Rost van Tonningen munten genoemd naar de toenmalige directeur van de Nederlandse Bank. 
Op 20 januari was de beruchte Wansee conferentie over de entlösing der Judenfrage. Secretaris was Adolf 
Eichman .Op 23 februari worden alle Nederlandse mannen verplicht voor de Duitsers te gaan werken. Eind maart 
 
 

mailto:secretaris.filatelie@gmail.com
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bombarderen de Britten Saint Nazaire, een Franse havenstad in Bretagne. Op 1 april worden in Nederland de 
eerste Joden die in ziekenhuizen liggen afgevoerd. Op 14 april wordt de Arbeitszeinzats in Nederland officieel. Ook 
in april worden de Amsterdamse diamanthandelaren gedwongen hun handel over te dragen aan de Duitsers. De 
dag daarop worden alle diamanthandelaren gecontroleerd en de achtergebleven diamanten ingenomen door de 
Centrale Crisis Controle Dienst. 
Het Rode leger heeft intussen enkele successen geboekt en valt op 12 mei Charkov (Oekraïne) aan en heroverd 
deze stad op 28 mei. Deze stad is het slachtoffer geweest van de Duitse bezetting. Op 30 mei wordt Keulen zwaar 
gebombardeerd. De bombardementen blijven in Duitsland aanhouden. Vanaf 3 juni is het Rührgebied aan de 
beurt. Ook Bremen wordt zwaar gebombardeerd. De geallieerden hadden mede als beleid, “tref de 
burgerbevolking en probeer het gezag en moraal te ondermijnen”. Op 10 juni wordt het dorp Lidice (Tsjechië) als 
reactie op de aanslag op Reinhard Heydrich uitgemoord en vernietigd.340 Mensen werden vermoord. Op 13 juni 
wordt de eerste grote groep Nederlanders gedwongen in Duitsland te gaan werken. In dezelfde maand boeken de 
Duitsers onder Rommel de nodige successen in Noord Afrika. 

 

Op 4 juli wederom een zegel over paardensport. Op 8 augustus de viering van het 10 jarig bestaan van de bond 
voor Goudsmeedkunst. Intussen is er nauwelijks meer een postzegel zonder toeslag. Waar al deze toeslagen naar 
toe gegaan zijn heb ik niet kunnen achterhalen. Er was altijd een gebrek aan geld bij de Duitse overheid. Misschien 
verklaart dat het een en ander. Ook op 8 augustus uitgegeven een zegel van 6 Pf met als onderwerp een 
Wehrkampftage der Sturmabteiling bij ons beter bekend als de Bruinhemden. Later in die maand een zegel om de 
dodendag te gedenken van Peter Henlein (1480-1542) hij was een bekende klokkenmaker en slotenmaker. In 
oktober was er een Postcongres van de Asmogendheden. De Asmogendheden bestonden uit Duitsland, Italië en 
Japan. Verder maakten ook Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Kroatië en Slowakije er deel van uit. Landen zoals 
Finland, Vichy Frankrijk, Siam en Mantsjoerije vochten ook mee met de As-. Spanje was neutraal maar stuurde wel 
vrijwilligers naar het oostfront. 
Op 19 oktober kwam dezelfde serie over het postcongres uit met als opdruk 19 okt. 1942 als hommage aan de 
ondertekening op die dag van een overeenkomst tijdens het postcongres. 
 
 
 
       
 

 

   . 

 
Op 4 juli is de eerste Amerikaanse luchtaanval in Europa op vliegveld De Kooy (Den Helder. Ook in juli de eerste 
grote razzia’s in Amsterdam en de eerste groep Joden worden vanuit Westerbork naar Auswitz getransporteerd.  
23 Juli, het vernietigingskamp Treblinka wordt in gebruik genomen. Terwijl de westerse geallieerden 
overeenkomen een tweede front in Afrika te openen. Er was een verordening dat alle kerkklokken in beslag 
genomen moesten worden om de Duitse oorlogsindustrie van grondstoffen te voorzien. De eerste klokken die in 
Nederland in beslag zijn genomen zijn van de Rooms Katholieke kerk van Hoensbroek op 22 september 1942. 
Begin oktober worden 14000 Joden vanuit Nederland gedeporteerd naar vernietigingskampen. Begin november is 
de tweede slag bij El Alamein door de geallieerden gewonnen. Een keerpunt in de strijd om Afrika. Op 6 december 
worden de Phillips fabrieken in Eindhoven gebombardeerd. Er vallen 138 doden. 
 

Het jaar 1943 is aangebroken op 10 januari wordt zoals gebruikelijk de Tag der Briefmarke gevierd met de uitgifte 
van een postzegel. In de scan het gedenkblad uitgegeven in Den Haag met stempel Den Haag DDPN. Op de 
achterzijde staat het volgnummer in dit geval staat aangegeven nummer 1668 oplage onbekend. (zie vlg pag.) 
 

                               Ook in januari een zegel 10 jaar machtsovername.  
                               Nog steeds in januari een zegel van 3 Pf. De zegel was  
                               aanvankelijk bedoeld als betaling voor het plaatsen van  
                               een bijzonder stempel. Later kon deze zegel ook gewoon 
                               postaal gebruikt worden. 
                               Op 21 maart verschijnt er een serie Tag der Whermacht  
                               van 12 waarden met krijgshaftige afbeeldingen. 
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Het jaar 1943 kan gerust gesteld worden als een kanteljaar voor de 
Duitse troepen. De slag om Stalingrad, die begon op 23 augustus 
1942, verliep niet goed voor de Duitsers. Op bevel van Hitler 
weigerden de Duitsers zich aanvankelijk over te geven. Generaal 
Fredrich Paulus wordt bevorderd tot Generaal-Veldmaarschalk. 
Reden, nog nooit in de Duitse geschiedenis had een Generaal-
Veldmaarschalk zich overgegeven aan de vijand. De volgende dag 
zag de Generaal-Veldmaarschalk zich gedwongen over te geven 
aan de Russische troepen. De strijd om Stalingrad had intussen 
400.000 levens gekost aan Duitse kant. Stalingrad heet 
tegenwoordig Wolgograd. 
Het ogenschijnlijk onoverwinnelijke 6e leger werd door de Russen 
volledig vernietigd. Een keerpunt in de oorlog waarbij veel Duitsers 
zich realiseerde dat de oorlog wel eens slecht zou kunnen aflopen. 
Na de nederlaag riep het regiem het volk op tot een totale oorlog. In 
januari zijn er zware bombardementen op Berlijn. 
Concentratiekamp Vucht wordt op 15 januari in gebruik genomen. 
Op 22 januari worden de 1181 patiënten en 50 personeelsleden van 
het Joods Psychiatrisch ziekenhuis in Apeldoorn gedeporteerd naar 
Auschwitz. Vanaf 20 januari winnen de Russen over de hele linie 
terrein op de Duitsers die daarop ook de Kaukasus moeten 
ontruimen. Dit heeft tot gevolg dat in Duitsland alle mannen tussen 
de 16 en 65 jaar worden gemobiliseerd. 30 Januari op de 
herdenkingsdag van de machtsovername van Hitler in 1933 

bombardeert de RAF Berlijn. Hierbij moeten Göring en Himmler hun redevoeringen onderbreken en de schuilkelder 
opzoeken  
Op 21 februari wordt er van iedere kansel van de katholieke kerk in Nederland een herderlijke brief van de 
Nederlandse bisschoppen voorgelezen waarin openlijk de Jodenvervolging en de arbeitzeinsatz werd veroordeeld. 
Op 11 maart wordt door de Duitsers de Nederlandse Landwacht opgericht, later landstorm genoemd.  
(Om te voorkomen dat deze nieuwe formatie, die men de Landwacht ging noemen, onder de directe leiding van de 
Duitse SS zou komen, bedong Mussert dat de hoogste posten zouden worden bekleed door Van Geelkerken 
(NSB, inspecteur-generaal), Zondervan (WA, inspecteur) en Feldmeijer (Nederlandse, c.q. Germaanse SS, 
inspecteur). De taak van de Landwacht was: 'handhaving van de openbare orde en bescherming van leven en 
goed van de ordelievende bevolking.' De Landwacht had dus een politietaak. 
 

Ondanks dat het met Duitsland en met name aan het Oostfront en Noord Afrika niet goed ging en Duitse steden 
met grote regelmaat zwaar worden gebombardeerd bleven de propagandistische postzegels gewoon verschijnen.  
Met een postzegel wordt de Duitse jeugd herdacht met de dag van de verplichtingen. De 54e verjaardag van Hitler 
wordt opgeluisterd door een serie van zes groot formaatzegels. Deze zegels zijn gedrukt in de Staatsdrukkerij in 
Wenen. Vanwege de problemen in Berlijn vinden alle postzegels in 1943 hun oorsprong in Wenen. Vanaf 1935 is 
er ook een arbeidsdienst in Duitsland. Dat wordt herdacht met een serie van vier zegels in juni uitgebracht. 

 
 

Op 19 april breekt de grote opstand in het getto van Warschau. Pas op 16 mei wordt deze opstand met veel 
geweld neergeslagen. Op bevel van Hitler worden de leden van het voormalige Nederlandse leger opnieuw in 
krijsgevangenschap weggevoerd. Dit leidde tot stakingen in heel Nederland. Als gevolg hiervan zijn er zo’n 200 
mensen geëxecuteerd. 5 Mei moeten studenten in Nederland zich melden. Ongeveer 3000 studenten worden naar 
Duitsland gedeporteerd. 
 

Op 12 mei geven de laatste troepen van Duitsland zich over in Noord Afrika. De strijd is daar ten einde. Het is ook 
de periode dat er verschillende razzia’s in Amsterdam plaatsvinden. In totaal werden er zo’n 9000 joden opgepakt. 
17 juli een luchtaanval op de Fokker fabrieken. Door een misworp vallen er in Amsterdam Noord 185 slachtoffers. 
 

 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Landwacht
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Intussen is de strijd op Sicilië in volle gang. Op 10 juli landen de  
geallieerden daar. Op 18 augustus capituleerden de Duitsers op Sicilië. 
Op 19 augustus worden de vliegvelden van Gilze-Rijen en Souburg  
gebombardeerd door de Amerikanen. In Gilze-Rijen vielen 26 en  
in Souburg 12 burgerdoden. Op 3 september landen de geallieerden in 
Calibrië (Zuid Italië) en wordt er een wapenstilstand tussen de 
geallieerden en Italië gesloten. Intussen was Mussolini gevangen  
gezet door de Italianen. Op 10 september nemen de Duitsers Rome 
in en bevrijden op de 12e Mussolini uit de gevangenis. 
Op 24 september wordt het gemeentehuis van Amerongen overvallen 
door het verzet. De buit: 1500 gezinspersoonskaarten, bonnen en 
blanco persoonsbewijzen. Op 10 oktober wordt Enschedé zwaar         
gebombardeerd. 151 Doden vielen er die dag. Enschedé werd door de 
vliegeniers als Duitse stad gezien. In februari 1944 gebeurde dat  
nog eens.  
Op 13 oktober verklaart de Italiaanse regering Duitsland de oorlog.  
Hevige bombardementen gaan voortdurend op Duitse steden door.  
Zoals Berlijn op 22 en 23 november. Schiphol wordt op 13 december 
zwaar gebombardeerd zodat de luchthaven voor de rest van de oorlog         Situatie midden oktober 1943 
voor de Duitsers onbruikbaar geworden is. Op 24 december wordt Dwight 
Eisenhower benoemd tot opperbevelhebber van de troepen in Noord West Europa.  
 

De paardenraces om de Bruine band worden ook dit jaar met een zegel opgeluisterd. Gevolgd door twee zegels 
over de Oostenrijkse schrijver Peter Rosseger met een portret en het geboortehuis van de schrijver. Op 14 
augustus een zegel over de paardenraces van Wenen. 
Tot slot in 1943 nog vier zegels dit jaar waarmee diverse zaken nog eens gepropagandeerd werden. Een neutrale 
zegel over 800 jaar stadsrechten van Lübeck valt hiermee enigszins uit de toon. 
 

                             
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
                                       
 

De oplettende lezer zal het opvallen dat op de zegel van 800                                 
              jaar Lübeck als landsnaam Grossdeutsches Reich staat 

vermeld. 
    Deze megalomane naamgeving is gebruikt van 1943-1945. 

                                      Informeel werd deze naamgeving al gebruikt vanaf 1938, de  
                                      Anschluss van Oostenrijk. Het is niet duidelijk waarom de voor- 
                                      laatste uitgifte van 1943 deze naam draagt en de laatste zegel                            
   niet. Feit is dat alle zegels in 1944 en ‘45 wel dit als landsnaam 
                                      dragen. Zodat deze linker zegel de eerste is met Grossdeutsche 
   Reich. 
 
Jan Sangers 
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Ieder lid van Postfris '68 dat een nieuw lid aanbrengt ontvangt een kadobon van € 10,--. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voor vragen en opmerkingen over…. 

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter; 
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer; 
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester; 
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur. 

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie ‘Vereniging’ > Bestuur. 

 


